
Які суб’єкти господарювання сплачують податок на прибуток за 

кодами бюджетної класифікації: 11020100, 11020300, 11020500, 

11020900, 11021000, 11021100? 
ЗІР, категорія 102.01 

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 

класифікацію» зі змінами та доповненнями визначено класифікацію доходів бюджету, згідно 

з якою встановлено коди та найменування податків та зборів. Зокрема для сплати податку на 

прибуток підприємств визначено код бюджетної класифікації 11020000. 

Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затверджена 

наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 28.05.2004 № 97 зі змінами і доповненнями (далі – ДК 002:2004), розроблена 

згідно з вимогами норм Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі 

змінами і доповненнями та Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі 

змінами і доповненнями. 

З урахуванням ДК 002:2004 за кодом 11020100 «Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що перебувають у державній власності» сплачується податок на прибуток 

суб’єктами господарювання з організаційно-правовими формами – державне підприємство 

(код 140), казенне підприємство (код 145), державна акціонерна компанія (товариство) (код 

235), орган державної влади (код 410), судова система (код 415), орган місцевого 

самоврядування (код 420), державна організація (установа, заклад) (код 425); 

 за кодом 11020300 «Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних 

інвесторів» сплачується податок на прибуток суб’єктами господарювання з 

організаційно-правовими формами іноземне підприємство (код 170) та представництво 

(код 620); 

 за кодом 11020500 «Податок на прибуток іноземних юридичних осіб» сплачується 

податок на доходи нерезидентів суб’єктами господарювання незалежно від їх 

організаційно-правових форм; 

 за кодом 11020900 «Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої 

кооперації, кооперативів та громадських об’єднань» сплачується податок на прибуток 

суб’єктами господарювання з організаційно-правовими формами – виробничий 

кооператив (код 310), обслуговуючий кооператив (код 320), споживчий кооператив (код 

330), сільськогосподарський виробничий кооператив (код 340), сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив (код 350), політична партія (код 810), громадська організація 

(код 815), громадська спілка (код 820), релігійна організація (код 825), профспілка (код 

830), об’єднання профспілок (код 835), творча спілка (інша професійна організація) (код 

840), благодійна організація (код 845), організація роботодавців (код 850), об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку (код 855), орган самоорганізації населення 

(код 860); 

 за кодом 11021000 «Податок на прибуток приватних підприємств» сплачується податок 

на прибуток суб’єктами господарювання з організаційно-правовими формами – 

фермерське господарство (код 110), приватне підприємство (код 120), колективне 

підприємство (код 130), дочірнє підприємство (код 160), підприємство об’єднання 

громадян (релігійної організації, профспілки) (код 180), орендне підприємство (код 190), 



індивідуальне підприємство (код 191), сімейне підприємство (код 192), спільне 

підприємство (код 193), акціонерне товариство (код 230), відкрите акціонерне 

товариство (код 231), закрите акціонерне товариство (код 232), товариство з обмеженою 

відповідальністю (код 240), товариство з додатковою відповідальністю (код 250), повне 

товариство (код 260), командитне товариство (код 270), адвокатське об’єднання (код 

280), адвокатське бюро (код 281), приватна організація (установа, заклад) (код 435), 

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, 

споживчої кооперації тощо) (код 440), організація орендарів (код 490), організація 

покупців (код 495), асоціація (код 510), корпорація (код 520), консорціум (код 530), 

концерн (код 540), холдингова компанія (код 550), інші об’єднання юридичних осіб (код 

590); 

 за кодом 11021100 «Інші платники податку на прибуток» сплачується податок на 

прибуток суб’єктами господарювання з організаційно-правовими формами – органи 

адвокатського самоврядування (код 710), органи суддівського самоврядування (код 711), 

вища кваліфікаційна комісія суддів України (код 712), товарна біржа (код 915), фондова 

біржа (код 920), кредитна спілка (код 925), споживче товариство (код 930), спілка 

споживчих товариств (код 935), недержавний пенсійний фонд (код 940), інші 

організаційно-правові форми (код 995). 


